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  الدزض الخامع

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلك 
َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. محمٍد، وعلى آله وصحابخه أجمعين، وعلى من جبعهم بئحظاٍن إلى يىم الدين

 

ِريَن  :باب كىل هللا جبازك وحعالى: كال املؤلف زحمه هللا حعالى}
َّ
ُزوا ال

َ
اْدُعىُه ِبَها َوذ

َ
ى ف

َ
ْطَماُء الُحْظن

َ
ِه ألا

َّ
﴿َوِلل

﴾
َ
ىن

ُ
ىا َيْعَمل

ُ
اه

َ
 َما ك

َ
ْطَماِئِه َطُيْجَصْون

َ
 ِفي أ

َ
ِحُدون

ْ
 {[.180: ألاعساف] ُيل

  ،ن الخىحيد  ث ت أهىاٍا، أو أكظاٍم هرا الباب في بيان الىىع الثالث مً أهىاع الحىحيد :  

. ثىحيد السبىبية، ثىحيد ألالىهية وثىحيد ألاسماء والصفات

  ًومعنى ثىحيد ألاسماء والصفات أن هثبد هلل ما أثبحه لىفسه مً ألاسماء والصفات وأن هىفي عىه ما هفاه ع

ِميُع الَبِصيُر﴾:  على حد كىله جعالىهفسه مً الىلائص والعيىب، ْيٌء َوُهَى الظَّ
َ

ِلِه ش 
ْ
ِمث

َ
ْيَع ك

َ
[. 11: الشىزي] ﴿ل

. فأثبد لىفسه السمع والبصس وهفى عً هفسه اإلاثلية واإلاشابهة بمخلىكاثه، وهرا هى ثىحيد ألاسماء والصفات

 جىحيد السبىبيت وجىحيد ألالىهيت:وفي الحليلة أن الحىحيد على سبيل ؤلاجماٌ هىعان . 

ولىً إلاا وكع فيه ما وكع مً الجهمية واإلاعتزلة  وثىحيد ألاسماء والصفات ًدخل في ثىحيد السبىبية،

ٍب 
ٍب أو بىىعٍب خااٍّص

فسر ببابٍب خااٍّص
ُأ
يت الباالة أ . وألاألااعسر مً اإلاخالفات والحأٍو

ْطَماِئِه﴾ ذكس ابن أبي حاجم عن ابن عباض}            
َ
 ِفي أ

َ
ِحُدون

ْ
 .{ييسكىن ، [180: ألاعساف] ﴿ُيل

 ﴾اْدُعىُه ِبَها
َ
ى ف

َ
ْطَماُء الُحْظن

َ
ِه ألا

َّ
، وول أسمائه سبحاهه حسنى، وول اسمٍب منها ًدٌ على [180: ألاعساف] ﴿َوِلل

، فالسميع ًدٌ على السمع، والبصير ًدٌ على البصس، والعليم ًدٌ على العلم، وهىرا، ولرلً  صفةٍب عظيمةٍب

 هلل عصَّز وجلَّز 
ًة
. واهد حسنىى  ألها ثحتمً صفاتٍب عظيمة

  ًفهم خالفىا م ، لٍب أو بخشبيهٍب وأهل السىة والجماعة ًثبحىن الصفات هلل هما جاءت، وال ًلحدون فيها بحأٍو

. أهل التيٌ، فسكة اإلاشبهة واإلامثلة وفسكة اإلاعطلة الرًً ًىفىن عً هللا عصَّز وجلَّز أسماءه وصفاثه

ا منهم بصعمهم مً جشبيه هللا باإلاخلىكين، ولم ٌعلمىا أن هلل سبحاهه وجعالى أسماءًة ثليم بجيله وصفاتٍب  فسازًة

ثليم بجيله، في جشبه أسماء اإلاخلىكين وصفات اإلاخلىكين، فاهلل له أسماٌء وصفاٌت واإلاخلىق له أسماٌء 

ولىً أسماء هللا عصَّز وجلَّز ثخحص به، وأسماء اإلاخلىكين ثخحص بهم، وال مشابهة بينهما مً هاحية وصفاٌت، 

. الحليلة واإلاعنى

ىا الثث من إلاله، والعصي من العصيص}              {وعىه طمَّ

 ،وذلً في اليت والعصي، فاليت سمىها وعم هرا مً ؤلالحار في أسماء هللا وصفاثه أألهم سمىا بها مخلىكاثه 

ص، وهرا هى ؤلالحار في أسماء هللا وصفاثه أن  مً ؤلاله، أخروها مً ؤلاله، والعصي أخروها مً اسم هللا العٍص

يسب إلى اإلاخلىكين
ُأ
. ث
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. {يدخلىن فيها ما ليع منها: وعن ألاعمش}            

  ،وؤلالحار في اللغة هى اإلايل، واإلاسار به هىا اإلايل وهرا مً ؤلالحار في أسماء هللا وصفاثه، ؤلالحار هى اإلايل بها

بأسماء هللا وصفاثه عما ثدٌ عليه مً العظمة، وعدم اإلاشابهة  سماء اإلاخلىكين، وصفاتهم، فهم ألحدوا 

 :وهم على كظمين فيها،

 كسٌم حسفىها عً معاهيها الصحيحة، وفسسوها بغير ثفسيرها الصحيح .

 ،أرخلىا هلل أسماءًة وصفاتٍب ليس مً أسماء هللا وصفاثه، وكسٌم أرخلىا فيها ما ليس منها 

 عما وصف هللا به هفسه، أو سمى به هفسه
ٌ
. وهرا إلحاٌر، وشٍارر

 ارر عما وصف هللا به هفسه، أو سمى به هفسه ل، وإما بالٍص . فهم مالىا بها إما بالححٍسف والحأٍو

 {إ باث ألاطماء: ألاولى :فيه مظائل: كال املؤلف زحمه هللا حعالى}            

 ْطَماُء﴾: إثبات ألاسماء في كىله: ألاولى
َ
ِه ألا

َّ
 ال ، [180: ألاعساف] ﴿َوِلل

ٌ
فأثبد لىفسه سبحاهه ألاسماء، وهي هثيرر

حص ى، لىً منها ما ذهسه لىا، ومنها ما لم ًرهسه لىا،
ُأ
أطألك بكل اطٍم »:  هما كاٌ الىبي صلى هللا عليه وسلمث

هى لك طميت به هفظك، أو أهصلخه في كخابك، أو علمخه أحًدا من خللك، أو اطخأ سث به في علم الغيب 

 هرا رليٌل على أن هىان أسماءًة وصفاتٍب لم ًبينها هللا لىا، وإهما اسحأثس بها «اطخأ سث به»:  كىله،«عىدك

. سبحاهه وجعالى، ال ٌعلمها إال هى

 {كىنها حظنى: الثاهيت}            

 ا وىن أسماء هللا حسنى، : الثاهية
ًة
بمعنى أن ول اسمٍب منها ًدٌ على صفةٍب عظيمةٍب مً صفات هللا، وليسد ألفاظ

، ليس لها معانٍب 
ًة
. مجسرر

 {ألامس بدعائه بها: الثالثت}            

  ،اْدُعىُه ِبَها﴾أن هللا أمسها بدعائه بها
َ
ٌ [180: ألاعساف] ﴿ف ًا زحمً ازحمني، ًا زشاق ازشكني، ًا عليم : ، ثلى

. علمني، وهىرا

 {جسك من عازض من الجاهلين امللحدين: السابعت}            

 ﴾
َ
ِحُدون

ْ
ِريَن ُيل

َّ
ُزوا ال

َ
، أي اثسوىا الرًً ًلحدون في أسماء هللا وصفاثه، ال ثلحفىا إليهم، وال [180: ألاعساف] ﴿َوذ

. جعحبروا كىلهم

 {جفظير إلالحاد فيها: املظألت الخامظت}            

 ص: ثفسير ؤلالحار فيها . أألهم سمىا بها آلهتهم، اليت، والعصي، اليت مً اسم هللا، والعصي مً اسم العٍص

 {وعيد من ألحد: املظألت ألاخيرة}            

 كىله جعالى :﴾
َ
ىن

ُ
ىا َيْعَمل

ُ
اه

َ
 َما ك

َ
هرا وعيٌد، أن هللا ثىعد الرًً ألحدوا في أسمائه ، [180: ألاعساف] ﴿َطُيْجَصْون

﴾وصفاثه بالىعيد الشدًد، 
َ
ىن

ُ
ىا َيْعَمل

ُ
اه

َ
 َما ك

َ
   .﴿َطُيْجَصْون
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؟}            
ٌ
 أم مخبايىت

ٌ
. {هل أطماء هللا مترادفت

  أسماء هللا، ول اسمٍب منها ًدٌ على صفةٍب عظيمةٍب ،
ٌ
، وإهما ال، ما هي مترارفة

ًة
 مترارفة

ًة
ا مجسرر

ًة
، فليسد ألفاظ

.  ولرلً واهد حسنى،-سبحاهه وجعالى-ول اسمٍب منها ًدٌ على صفةٍب عظيمةٍب مً صفات هللا 

. {كيف هدعى هللا بأطمائه}            

  ٌ . ًا زحمً ازحمني، ًا زشاق ازشكني، ًا عليم علمني وهىرا: هما ذهسها، ثلى

؟}             
ٌ
. {أطماء هللا هل هي محصىزة

 ى
ًة
-، ومنها ما اسحأثس هللا -صلى هللا عليه وسلم-  ألها ما بيىه هللا لىا في هحابه وسىة زسىله ال، ليسد محصىزر

. بعلمه، ال ٌعلمه إال هى- عصَّز وجلَّز 

. {إلالحاد بم يكىن في ألاطماء؟ }             

  فها عً -سبحاهه وجعالى-إما بخسمية اإلاخلىكين بها، على وجهٍب ٌشابه أسماء هللا ، وإما بجحد معىاها، وثحٍس

. مدلىلها

. {أيهما أعم؟ الاطم أو الصفت }            

  فا صل ألاسماء، والصفات فسٌع على ألاسماء-عصَّز وجلَّز -الاسم أعم، ول اسمٍب ًدٌ على صفةٍب مً صفات هللا ، .

. {الجهميت واملعتزلت ، مرهبهم في أطماء هللا}             

  وإما بىفي معىاها، إثبات لفظها، وهفي معىاها-عصَّز وجلَّز -ًلحدون فيها، إما بىفيها عً هللا ، .

اْدُعىُه ِبَها﴾ :امللصىد في كىل }            
َ
هل هى دعاء املظألت؟ أم دعاء الطلب؟ وما الفسق ، [180: ألاعساف] ﴿ف

 .{بينهما؟

 اإلالصىر هيهما، رعاء الطلب، ورعاء اإلاسألة .

. {هرا الباب من ألابىاب العظيمت، بم جخخمىن هرا الباب ؟ }            

  لها، أو هفيها عً هللا -سبحاهه وجعالى-هخحمه بالحث على ثدبس أسماء هللا فها وثأٍو -، ورعاء هللا بها، وعدم ثحٍس

. سبحاهه وجعالى

 .{باب ال ُيلال الظثم على هللا: زحمه هللا حعالى-كال املؤلف }            

  سلم خلله - عصَّز وجلَّز -مً أسماء هللا ٌُأ سبحاهه -السيم، بمعنى أهه سالٌم مً الىلائص والعيىب، وبمعنى أهه 

عصَّز - وإذا وان اسمه السيم، في ًلاٌ السيم على هللا مً خللهى  ن السيم رعاٌء، وهللا مما ًتسهم،- وجعالى

دعى لهى  هه ليس بحاجةٍب إلى ذلً- وجلَّز  ًُأ . ال 
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في الصثة، - صلى هللا عليه وطلم-كىا إذا كىا مع الىبي : كال- زض ي هللا عىه-في الصحيح عن ابن مظعىد }

: ال جلىلىا» :صلى هللا عليه وطلم-الظثم على هللا من عباده، الظثم على فثٍن وفثٍن، فلال الىبي : كلىا

 {.«الظثم على هللا، فئن هللا هى الظثم

 ٌلا ًُأ دعى، وال - عصَّز وجلَّز -السيم على هللاى  ن السيم معىاه الدعاء، وهللا : وعم، هرا هى الدليل على أهه ال  ًُأ

دعى  ًُأ دعى لهى  هه ليس بحاجةٍب إلى مً ًدعى له، بل هى الري   واهىا في ألاٌو ٌعني في أٌو ،-سبحاهه وجعالى-ًُأ

: ال جلىلىا»: عً ذلً، كاٌ- صلى هللا عليه وسلم-السيم على هللا مً خلله، فنهاهم الىبي : ؤلاسيم، ًلىلىن 

. «الظثم على هللا من خلله، فئن هللا هى الظثم

. {جفظير الظثم: في هرا الباب، مظائل عدة، ألاولى- زحمه هللا حعالى-كال املؤلف }             

  ،ٌم لخلله : أهه السالم مً آلافات والىلائص، وبمعنى: بمعنىثفسير السيم ِّ
ٍّص
َسل مما - سبحاهه وجعالى-أهه مُأ

. ًتسهم

 : الثاهيت}             
ٌ
. {أهه جحيت

 ،
ٌ
ٌم﴾: في أهل الجىة- عصَّز وجلَّز - هما كاٌ أن السيم ثحية

َ
ُه َطث

َ
ْىه

َ
ل

ْ
ُتُهْم َيْىَم َيل ِحيَّ

َ
، وفي هرا أن [44: ألاحصاب] ﴿ج

دعى له بالسيمة هى اإلاخلىقى  هه بحاجةٍب إلى الدعاء،  ًُأ م لغيره، - عصَّز وجلَّز -وأما هللا الري  ِّ
ٍّص
َسل

ُأ
 هى اإلا

ًة
فإهه أوال

ا أهه ليس بحاجةٍب إلى الدعاء مً خلله . وثاهيًة

. {حعليمهم الخحيت التي جصلح هلل: الثالثت}            

 ،فإهه ًأجي بالبدًل ، ٌ - صلى هللا عليه وسلم- الىبي وعم، ٌعني مً ههى عً ش يءٍب السيم على : إلاا ألهاهم عً كى

الححيات هلل، والصلىات والطيبات، والححيات هلل ٌعني : هللا، أجى بالبدًل الصالل، علمهم ماذا ًلىلىن 

. سبحاهه وجعالى-الحعظيمات، الححيات ٌعني الحعظيمات ولها هلل 

. {العلت في ذلك: السابعت}             

 ،دعى له ًُأ ن العلة التي ،«فئن هللا هى الظثم»:  وذلً مً كىلهأن هللا ليس بحاجةٍب إلى أن   إلاا ههى عً ذلً، بيَّز

 .«فئن هللا هى الظثم»: مً أجلها ههى عىه فلاٌ

. {الظثم على هللا: ما حكم كىل }           

  ههى عىه- صلى هللا عليه وسلم-ال ًجىش ذلًى  ن السسٌى .

. {إذن العلت هلىل في هرا ما هي ؟}          

 طلب مىه سبحاهه دعى، وٍُأ ًُأ دعى له، وإهما  ًُأ .  ن هللا ليس بحاجةٍب إلى أن 

. {مىاطبت الباب لخىحيد الصفاث، ما مىاطبخه ؟}          

  وهفي الىلائص والعيىب عً هللا، وهفي الخشبيه، وهى مً هرا -عصَّز وجلَّز -الىحاب وله في إثبات الىماالت هلل ،

. الىىع
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{. ؟ال ُيلال الظثم على هللا أيًضا لكخاب الخىحيد : مىاطبت هرا الباب كىل }             

  مً الثىاء، والحمد، والشىس، والدعاء، وبيان ما - عصَّز وجلَّز -اإلاىاسبة أن هرا الىحاب وله في بيان ما ًيىن هلل

ه هللا  نزَّز . عىه مً الىلائض والعيىب والشسن وغير ذلً- عصَّز وجلَّز -ًُأ

             { 
ً

 .{الظثم على املثئكت، هل يجىش؟: إذا كال إلاوظان مثث

 وعم، اإلايئىة مخلىكىن، السيم على اإلايئىة رعاٌء لهم .

. {هسيد أن هخخم بكلمٍت أخيرٍة في هرا الباب}          

 ًالىهي عً كٌى السيم على هللا، وبيان العلة في ذل. 

 

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وطلم حظليًما كثيًرا إلى يىم الدين

 

 


